
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Božja Beseda 
 

  »Duh Gospodov je nad menoj!«                           
                                       (Lk 1,5) 

 

Beseda o Besedi 
 
Evangelist Luka je sklenil popisati 
dogodke, ki so se vršili in dovršili med 
apostoli, učenci in drugimi odličnimi 
kristjani ter očividci- poslušalci 
"besede". Svoje pisanje je posvetil 
plemenitemu Teofilu, ki je bil goreči 
kristjan, da bi spoznal resničnost 
Jezusovih naukov o katerih je sicer ţe 
bil poučen. Jezus se je vrnil v moči 
duha v Galilejo in glas o njem se je širil 
po vsej okolici. Učil je v njihovih 
shodnicah, in vsi so ga slavili in 
občudovali. Prišel pa je oznanjat tudi v 
Nazaret, kjer je odraščal. Po svoji 
navadi je šel v soboto v shodnico in je 
vstal, da bi bral. Dali so mu knjigo 
preroka Izaija. Odprl jo je in izbral 
besede: "DUH GOSPODOV JE NAD 
MENOJ; ZATO ME JE MAZILIL, DA 
OZNANIM BLAGOVEST UBOGIM. POSLAL 
ME JE NAZNANIT JETNIKOM 
OPROŠČENJE IN SLEPIM POGLED, DA 
IZPUSTIM ZATIRANE V PROSTOST IN 
OZNANIM LETO BOŢJEGA USMILJENJA." 
Nato je zaprl knjigo, jo dal sluţabniku 
in sedel. Vse oči prisotnih v shodnici so 
bile uprte vanj. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nato jim je začel govoriti. 
Pa tako pridemo do spoznanja, da je bil 
v Galileji sprejet, v Nazaretu pa na 
koncu ni bil. Pocestnice in cestninarji - 
skratka navadni ljudje so njegov nauk 
sprejeli, Izraelci, ki so se imeli za 
poboţne pa so se čutili uţaljene, kot da 
jih Jezus ošteva. Ali smemo to 
razhajanje smiselno prenesti v današnji 
čas, gotovo lahko. Priča smo še vedno 
goreči in iskreni veri na eni strani, in 
nasprotovanju vsemu kar je krščanskega- 
vernega, le zakaj?  
 
V vsakdanjem ţivljenju se mnogi srečamo 
s provokativnimi vprašanji " kaj pa še 
vidiš v cerkvi, saj so tudi tam poţrešni, 
saj so se obnašali tajkunsko, zapravili so 
certifikatsko premoţenje mnogih svojih 
vernikov." Priznam, da je včasih pri 
določenih kritikih teţko najti prepričljive 
argumente. Najpogosteje se zatečem k 
primerjavi med vero in domovino. Čeprav 
se z določenimi voditelji, ki nas vodijo 
ne strinjamo, spoštujemo svojo 
domovino, ki je naša, ki nam je dana. 
Podobno je z našo - mojo vero. Ni nujno, 
da se z vsemi duhovniki in drugimi 
voditelji v Cerkvi v vsem strinjamo, a 
kljub temu imejmo radi Cerkev.  
Spoštujmo sveto vero, kar sveta vera uči 
in v tem vidimo tolaţbo in upanje. Daje 
nam tudi voljo, optimizem in tudi veselje 
v miru. 
                                           Jože Križan 

Leto XIV., 
št. 170, 
Nedelja  
Sv. Pisma; 

27.1.2013  

 

    Nedelja Svetega pisma 

 Leto XIV., 
 štev. 170, 
 3. nedelja 
med letom; 

 27.1.2013 



Nedelja Svetega pisma 
 

Nedeljo Svetega pisma bomo v Cerkvi 
na Slovenskem pod naslovom Jaz sem 
vrata (Jn, 10,9) praznovali 27. 
januarja 2013. Vsebinske poudarke in 
priloţnostne pripomočke vsako leto 
pripravi Slovensko biblično gibanje, 
ki v Sloveniji deluje od oktobra 1993. 
Predstavniki gibanja si prizadevajo, 
da bi čim širši krog ljudi seznanili z 
vsebino Svetega pisma in jih uvajali v 
branje knjige knjig, poleg tega pa 
povezuje biblične skupine, ki jih je v 
Sloveniji okrog 200. Spodbuja 
nastajanje novih skupin in jim 
pomaga pri delu, prireja tečaje, 
razstave, predavanja, poglablja 
skupinsko in osebno delo s Svetim 
pismom ter izdaja biblično revijo z 
naslovom Boţja beseda danes. 
Srečanja po škofijah 
 
V nedeljo, 27. januarja 2013, ob 
15.00, bo v vseh šestih škofijah 
srečanje voditeljev in članov 
bibličnih skupin ter drugih 
zainteresiranih, ki se ţelijo srečati s 
sporočilom poglabljati v sporočilo 
Boţje besede. Program bo obsegal 
nagovor biblicista oz. teološkega 
izvedenca, sledila bosta pogovor in 
druţenje. 
Lokacije srečanj: 
- Škofija Celje: Dom sv. Joţefa, 
Plečnikova ulica 29 a, Celje. 
- Škofija Koper: Škofijska gimnazija 
Vipava, Goriška cesta 29, Vipava. 
- Nadškofija Ljubljana: Dom Marije in 
Marte, Šolska pot 1–2, Dolnji Logatec. 
- Nadškofija Maribor: Župnija Sv. 
Marija, Ulica škofa Maksimilijana 
Držečnika 7, Maribor. 

- Škofija Murska Sobota: Ţupnija 
Murska Sobota, Gregorčičeva ulica 2, 
Murska Sobota. 
-  Škofija Novo mesto: Zavod Friderik 
I. Baraga, Smrečnikova ulica 60, Novo 
mesto. 
 
Vsebina Svetega pisma: 
 
Stara zaveza se začne z Mojzesovimi 
knjigami, ki vsebujejo pripoved o 
stvarjenju sveta in človeka, očakih 
judovskega ljudstva, denimo o Noetu 
in svetovnem potopu ter Abrahamu 
ter njegovi druţini. Vključujejo tudi 
zakone, ki jih je Mojzes med begom 
iz Egipta prejel na gori Sinaj. 
Pripoved se nadaljuje s knjigami, ki 
opisujejo ţivljenje Judov v Palestini. 
Te vključujejo zgodbe o sodnikih, 
Samsonu, kralju Davidu in drugih. V 
preroških knjigah so opisana dela 
prerokov. 
 
Nova zaveza vsebuje štiri evangelije, 
ki opisujejo ţivljenje in poslanstvo 
Jezusa Kristusa, ki vrhunec doseţejo 
v zapisanih pričevanjih o njegovem 
vstajenju. Apostolska dela govorijo o 
zgodovini kristjanov po Jezusovi 
smrti in vstajenju. Sledijo apostolska 
pisma (Pavlova, Pismo Hebrejcem, 
dve Petrovi, Jakobovo, Judovo in tri 
Janezova). Sveto pismo se konča z 
Apokalipso ali Janezovim 
razodetjem, ki opisuje vizijo konca 
sveta apostola Janeza. 
 
 
 
 
 
 
 



Slomškov glasek 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SLAVEC IN OSEL  
 
Osel je šel po poti,  
ko je zaslišal slavčevo petje. Ko je 
slavec videl, da se mu bliţa 
poslušalec, se je še bolj potrudil.  
"Moj glas ni še nikoli zvenel lepše," si 
je mislil.  
 
"Saj imaš res lep glas," je rekel osel.  
"A pri nas doma imamo takega 
petelina,  
ki poje ţe navsezgodaj zjutraj,  
in sicer z veliko močnejšim glasom od 
tvojega.  
Moral bi se učiti od petelina."  
 
Zgodba nas uči,  
naj ne zapravljamo časa,  
da bi razkazovali svoje talente pred 
tistimi,  
ki jih ne znajo ceniti... 
 
 

Naša oznanila  
  

 
 Tudi v času pred nami bo g. ţupnik 
še naprej blagoslavljal vaše domove. 
 
 Pred nami je prvi četrtek, petek 
in sobota z ustaljenimi 
pobožnostmi, Na prvi petek bo g. 
župnik obiskal starejše na domu. 

Bog vam povrni za vaše darove na 
prvo nedeljo v mesecu februarju.  
 
 V četrtek po večerni sv. maši bo 
sestanek tajništva ŽPS, vabljeni! 
 
 Danes v naši sosednji ţupniji pri 
frančiškanih obhajajo slovesni 
praznik Matere Usmiljenja, voščimo 
jim vse dobro.  
 
 Po sv. maši si iz košarice vzemite 
listič z Boţjo besedo. 
 
 V soboto na praznik Jezusovega 
darovanja v templju – Svečnice, vas 
bodo na vaših domovih obiskali 
koledniki. Bog povrni za vaše 
darove, ki bodo kot vedno 
namenjeni za našo novo cerkev.  
 
  V nedeljo je tudi god sv. Blaţa, 
ko bomo prejeli poseben Blaţev 
blagoslov proti boleznim grla in 
vsakemu drugemu zlu.  
 

 Nabirka pretekle nedelje: 
114 eur; Bog vam povrni! 

 
 V četrtek 24. 1. 2013 smo se 
poslovili od gospe Ane Knuplež, ki 
je živela na Krčevinski ulici. Pogreb 
s sv. mašo zadušnico je bil v njeni 
rojstni župniji Sv. Jakob v 
Slovenskih goricah.  
Gospod daj ji večni pokoj, in večna 
luč naj ji sveti; naj počiva v miru, 
amen.  
 
 

 
 

 



 Sv. maše so v cerkvi   
 

 
NEDELJA, 27.1.,  
3. nedelja med letom 
Sv. Angela Merici, redovna 
ustanoviteljica;  
9.30 + Joţica Postrak  

 
ČETRTEK, 7.2.,  
četrtek pred prvim petkom, 

   Janez Bosko,  
   ustanovitelj Salezijancev; 

19.00 – za nove duhovne poklice 
 

PETEK, 1.2., prvi v mesecu, 
Brigita Irska, opatinja; 
19.00  + Srečko in Ana Knupleţ 
 
SOBOTA, 2.2., prva v mesecu, 
Jezusovo darovanje - Svečnica; 
19.00 + Franc Verdnik 

 
NEDELJA, 3.2., prva v mesecu, 
4. nedelja med letom 
Blaž, škof in mučenec;  
9.30 + Lucija Prejac;  
        + Franc Borovnik 

 
PETEK, 8.2.,  
Hieronim, redovni ustanovitelj, 
Prešernov dan – državni praznik; 
19.00  + ţupljani in dobrotniki 
           naše ţupnije 
 
SOBOTA, 9.2.,  
Polona, devica in mučenka; 
19.00 + Srečko in Ana Knupleţ 
 
NEDELJA, 10.2.,  
5. nedelja med letom, 
Sholastika, devica in redovnica;  
9.30 + iz druţin Arnuš, Kraner,   
          Bagar in Vohl 

Molitev tedna 
 

 
O Bog, ki si nas po svetih bratih 
Cirilu in Metodu poklical k edinosti 
vere, zedini vse kristjane v svoji 
sveti Cerkvi. Naj bomo v češčenju 
troedinega Boga vsi narodi na zemlji 
zdruţeni, kakor so zdruţeni Boţji 
izvoljenci v nebesih. To te prosimo 
po zasluţenju Jezusa Kristusa, po 
priprošnji prečiste Device Marije, 
sv. Cirila in Metoda, sv. Leopolda 
Mandića in vseh svetnikov. Amen. 
  
Oče naš ...  
Zdrava Marija ...  
Slava Očetu ... 
Sveta Devica Marija, prosi za nas! 
Sveta brata Ciril in Metod, prosita 
za nas! 
Blaţeni Anton Martin Slomšek, prosi 
za nas! 
 

 
 
 

Izdajatelj 
 
 

Župnija bl. škofa A. M. Slomška,  
Maribor-Košaki, Košaški dol 153, 2000 Mb. 
e-naslov: http://zupnijakosaki.slomsek.net 
e-pošta:  zupnija.kosaki@gmail.com  
 
 

Igor Novak, župnijski upravitelj:   
00386/41/868-298, 
začasno stanuje: Slomškov trg 20, Mb. 
Uradne ure: pol ure pred in po sv. maši. 
Hvala za Vaše darove za novo cerkev. 
 

»Slomškov glas« je uradno ţupnijsko glasilo 
ţupnije  Mb – Košaki, izhaja tedensko. 
 

Odgovarja: 
Igor Novak, ţupnijski upravitelj  
Oblikovanje: 
Mirjam Luketič, www.vkalejdoskopu.si 
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